
ETILENDIAMINA  
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la etilendiamina, una substància 
utilitzada freqüentment com estabilitzador i emulsionant en preparats tòpics. 
 
 LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA LA etilendiamina: 
 
• MEDICAMENTS: la etilendiamina (o Dihidrocloruro d'etilendiamina) es troba en 
productes indicats per eliminar picors (antihistamínics), erupcions produïdes per 
ortigues, asma, marejos, pomades per infeccions micòtiques i bacterianes, gotes 
nasals i òtiques, col · liris, solucions per a lents de contacte, injectables. 
 
• PRODUCTES INDUSTRIALS: dissolvents, resines tèxtils, inhibidors de la corrosió en 
anticongelants i refrigerants, enduridor de resines epoxi, neutralitzant d'àcids en olis, 
accelerant del cautxú, estabilitzant del làtex del cautxú, elaboració de ceres 
sintètiques, gels industrials, lubricants tèxtils, accelerant en el procés de revelat en 
color, vernissos de sòls, dissolvent de caseïna, albúmina, goma laca i sofre; pesticides, 
fungicides i insecticides; síntesi de quelants (EDTA), agents humectants de l'asfalt, etc. 
 
 
 
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A L’etilendiamina: 
 
- Avisi el seu metge de la seva al·lèrgia i sol·liciti que li recomani o recepti productes 
que no continguin etilendiamina o qualsevol dels seus sinònims * o productes 
relacionats. 
- Eviti el contacte o maneig de productes que puguin contenir etilendiamina. 
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic a la etilendiamina i sol·liciti productes 
exempts. 
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol·liciti informació als responsables de la 
seva empresa sobre els productes i materials que poden contenir etilendiamina en la 
composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma 
adequada. 
 
 
* Llista de sinònims i productes relacionats: Cloroetamina, 1,2-diaminoetano, 1,2-
etanodiamina, EDTA, aminofilina, piribenzamina, antazolina, piperacina, hidroxicina, 
ciclicina, clorciclicina, meclicina, prometacina, Fenergán ®, catalitzadors de resines 
epoxi ( dietilendiamina, dipropilenetriamina, trietilentetramina, tetraetilenetetramina, 
trimetilhexametilendiamina). 
 

 

 
• Aquesta llista pot no estar completa. 
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si 
apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic. 


